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 לשנת הלימודים תשפ"א – שיון לבי"ס בבעלות רשות מקומיתחידוש ר -התחייבויות והצהרות

 אני מצהיר בזאת כי בית הספר מנוהל ומוחזק על ידי הרשות המקומית  .1.1

 אני מצהיר בזאת כי בית הספר נמצא בבעלות או בחזקת רשות החינוך המקומית .1.1

במהלך  אני מצהיר בזאת כי לבית הספר המבוקש היה רישיון לפי חוק הפיקוח וכי המוסד פעל .1.1

 שנת הלימודים הקודמת לשנה שבה נתבקש חידוש הרישיון, כדין וללא כל דופי. 

 .הנני מצהיר בזאת כי במבנה מתקיימות כל הוראות הפיקוח  .1.1

אני מצהיר כי ידוע לי שאי עמידה בתנאי הרישיון ובתנאים שנקבעו על ידי הגורמים המקצועיים  .1.1

לנקיטת צעדים כגון הפסקת התקצוב, קיזוז תיחשב הפרה של תנאי הרישיון וצפויה להוביל 

 כספים, ביטול הרישיון והוצאת צו סגירה נגד המוסד החינוכי.

 בריאות .6.1

)מצ"ב דוח הליקויים  ליקויי הבריאות שנמצאו תוקנו במלואםאני מצהיר בזאת כי כל  .1.6.1

 ואישור של אחראי תברואה מוסמך על תיקון הליקויים(

תברואתיות נדרשות ולשמור את אישורי התברואן  אני מתחייב לקיים אחת לשנה בדיקות .1.6.1

 להצגה בפני כל גורם מוסמך. 

 דרישות הבטיחות של משרד החינוך .6.1

אני מצהיר בזאת כי אחת לשנה אקיים בדיקת בטיחות במוסד וכי אשמור את אישור 

 הבטיחות השנתי לצורך הצגה בפני גורם מוסמך.

בדק מתבצע בהתאם ללוחות הזמנים הנני מתחייב באם קיים מבדק בטיחות, שהמענה למ

 שנקבעו במבדק.

 דרישות פדגוגיות של משרד החינוך 

 ששי.   ה   ד   ג   ב   א   אני מאשר בזאת כי בית הספר פועל בימים:  .1.7.1

 היר כי לא חל כל שינוי בתחום הפדגוגי מאז קבלת הרישיון ולפי תנאיו.אני מצ .1.7.1

 אני מתחייב לעמוד בכל ההנחיות הפדגוגיות של משרד החינוך ולהפעיל ולקיים את  .1.7.1

 ובכלל זה לעניין המוסד לפי הכללים והנהלים שנקבעים מזמן לזמן על ידי משרד החינוך   

  לרבות .ל"המנכ התקנות וחוזרי, החוק בדרישות ושיעמד הוראה עובדי ורק העסקת          

 כמפורט

 , 1911-, בתקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים(, התשי"ד1969-ספר-בתי על פיקוח בחוק        

 ובתקנות מכוחו   1001-בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א        

 .החינוך רדמש של הכללי המנהל ובחוזרי        

אני מצהיר בזאת שידוע לי, כי כל בקשה לביצוע שינויי פדגוגי כלשהו, שאינו עומד בכפיפה  1.8.1
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לאגף א רישוי מוסדות חינוך אחת עם תנאי הרישיון, מחייב הגשת בקשה מראש ובכתב 

עם העתק בכתב אל המפקח על המוסד, תוך פירוט הנסיבות לבקשה,  מוכר שאינו רשמי

 בצע את השינוי המבוקש רק לאחר קבלת אישור לכך מראש.וכי המוסד יוכל ל

אני מצהיר שידוע לי כי בכל מקרה שבו יתגלו ליקויים בביקורות העומק או יתגלה  1.8.6

שהבעלות לא מילאה את ההנחיות שהוזכרו לעיל או תתקבל חוות דעת פדגוגית עדכנית  

ל מקרה כזה ינקוט בכ –או שיימצאו נסיבות נוספות שהן עילה להפסקת פעילות המוסד 

המשרד צעדים על פי הנדרש לרבות הפסקת התקצוב, קיזוז כספים, ביטול הרישיון 

 והוצאת צו סגירה נגד המוסד החינוכי. 

הנני מצהיר בזאת כי כל עובדי ההוראה בבית הספר מועסקים במישרין על ידי רשות  1.8.7

  החינוך המקומית.

י ההוראה לבין עובדי הוראה אחרים או הנני מצהיר כי לא קיימת קרבת משפחה בין עובד 1.8.8

 .בעלי תפקידים אחרים במוסד

 –בתחום התכנון והבניה  3

 הנני מתחייב בזאת לוודא כי כל השטח בו אני מתעתד להפעיל את מוסד החינוך, לרבות כל         

 בנייה, מבנה, חצר ושטח  פתוח )"המבנה"( עומד בדיני התכנון והבנייה, לרבות חוק התכנון וה        

 ולצורך הוכחת עמידתי בדינים אלה הנני מתחייב לצרף היתר בניה ואישור  1961  -התשכ"ה        

  שימוש כדין.        

  -בתחום המבנה  4

 הנני מתחייב בזאת כי הבעלות מחזיקה במבנה המוסד החינוכי כדין.       

 אני הח"מ מצהיר/ה בזה כי: 5

 .ומדויקים כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים 1.8

 .מוסד החינוך המחייב היתר בנייהלא בוצע כל שינוי במבנה הפיזי של  1.9

מוסדות  א'של משרד החינוך )באמצעות אגף  /תהכללי /תידוע לי כי על  פי חוק עלי להודיע למנהל  1.10

 ( על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בבקשה זו.שאינו רשמי מוכר  חינוך

 הרישיוןכל אחד מתנאי בדרישות הבריאות או בבטיחות או עמידה בדרישות ה-כי אי יידוע ל  1.11

 שיון.יביא לביטול הרתהאחרים, 

 

 

_________            ___________________                         ____________________ 

 חתימה וחותמת                 שם מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית              תאריך   


